
                                                       Голові НКРЕКП 

                             Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 02 квітня 2022 року № 365» 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 

«Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до законів України «Про 

ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», з метою здійснення 

моніторингу функціонування ринку природного газу, діяльності суб’єктів ринку 

природного газу та для належного виконання функцій, передбачених 

законодавством, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, прийнято постанову від 02 квітня 

2022 року № 365 «Про надання інформації щодо діяльності суб’єктів ринку 

природного газу під час дії воєнного стану».  

Разом з тим, у зв’язку з необхідністю здійснення моніторингу діяльності 

постачальників природного газу (у тому числі постачальників природного газу, на 

яких Положенням  про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 березня 2022 року № 222, покладені відповідні 

спеціальні обов’язки, та постачальника «останньої надії») виникла необхідність 

внесення змін до вищезазначеної постанови та відповідно було розроблено проєкт 

постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 квітня 

2022 року № 365» (далі – Проєкт постанови). 

Проєктом постанови передбачається запровадження на період дії воєнного 

стану для постачальників природного газу (у тому числі постачальників 

природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, 

та постачальника «останньої надії») обов’язку надавати до НКРЕКП інформацію 

щодо їх діяльності згідно з формами, визначеними додатками 9-12 до постанови 

(далі – Інформація). 

Інформацію пропонується надавати до НКРЕКП щомісячно та виключно в 

електронному вигляді, що в свою чергу не створить надмірного навантаження на 

суб’єктів господарювання.  

3 огляду на зазначене, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій 

сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 02 квітня 2022 року № 365». 

 

Директор Департаменту 

із регулювання відносин 

у нафтогазовій сфері                          Т. Рябуха 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
   

_________________                                                                         № _________ 
Київ 

 

Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 02 квітня 2022 року № 365 

 

Відповідно законів України «Про ринок природного газу», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», «Про правовий режим воєнного стану», у зв’язку з введенням 

воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеного 

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого 

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 

року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 ПОСТАНОВЛЯЄ: 
  

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 квітня 2022 року 

№ 365 «Про надання інформації щодо діяльності суб’єктів ринку природного газу 

під час дії воєнного стану» такі зміни: 

 

1)  пункт 1 після слів «зберігання (закачування, відбору) природного 

газу,» доповнити словами та знаками «постачальникам природного газу (у тому 

числі постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу, та постачальнику «останньої надії»)»; 

 

2) після пункту 4 доповнити новими пунктами 5 та 6 такого змісту: 
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«5. Постачальники природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки 

для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу, та постачальник «останньої надії» подають до НКРЕКП залежно 

від покладених спеціальних обов`язків щомісячно не пізніше 20 числа місяця, 

наступного за звітним періодом: 

 

1) інформацію суб`єкта ринку природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов`язки щодо формування ресурсу природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, та 

інформацію суб`єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні 

обов`язки щодо забезпечення реалізації природного газу за договорами з 

постачальниками природного газу побутовим споживачам відповідно до додатків 9 

та 10 до цієї постанови виключно в електронній формі у форматі «xls» або «xlsx» з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта 

господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта 

господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на електронну 

адресу m5agas@nerc.gov.ua; 

 

2) інформацію суб`єкта ринку природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов`язки щодо продажу природного газу операторам газорозподільних 

систем та забезпечення постачання природного газу окремим споживачам (як 

постачальника «останньої надії») відповідно до додатку 11 до цієї постанови 

виключно в електронній формі у форматі «xls» або «xlsx» з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта 

господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта 

господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на електронну 

адресу m5agas@nerc.gov.ua. 

 

6. Постачальники природного газу подають до НКРЕКП інформацію про 

діяльність з постачання природного газу для потреб населення відповідно до 

додатку 12 до цієї постанови щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного за 

звітним періодом, виключно в електронній формі у форматі «xls» або «xlsx» з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта 

господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта 

господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на електронну 

адресу m5agas@nerc.gov.ua.  

mailto:m5agas@nerc.gov.ua
mailto:m5agas@nerc.gov.ua
mailto:m5agas@nerc.gov.ua
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У разі відсутності діяльності з постачання природного газу побутовим 

споживачам у звітному місяці інформація відповідно до додатку 12 до цієї 

постанови не подається.». 

У зв’язку з цим пункти 5 та 6 вважати відповідно пунктами 7 та 8. 

 

2.  Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 



Додаток 9 

до постанови НКРЕКП 

02.04.2022 № 365

за місяць року

Борг за  

природний газ

без ПДВ                    з ПДВ
усього у звітному 

місяці 

за поточний рік. за 

виключенням оплати 

звітного місяця

на кінець 

місяця

за 

поточний 

рік

за звітний 

місяць

(тис. грн) (тис. грн) (тис. м
3
) (грн за тис. м

3
) (грн за тис. м

3
) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) % %

1  Закупівля природного газу, усього, у тому числі:

1.1

власного видобутку у суб’єкта ринку природного газу, на якого 

покладено спеціальні обов'язки щодо продажу природного газу 

власного видобутку усього, у тому числі

1.1.1  у АТ «Укргазвидобування»

1.1.2
 у АТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз»

1.2 у  оптових продавців, у тому числі за кордоном

2 Відбір природного газу з газосховищ, усього, у тому числі:

2.1

закупленого у суб’єкта ринку природного газу, на якого 

покладено спеціальні обов'язки, щодо продажу природного газу 

власного видобутку 

2.2 закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном 

3.

Продаж природного газу суб’єктам ринку природного 

газу, на яких покладено спеціальні обов'язки  щодо 

постачання природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу, усього, у тому числі

3.1 ТОВ ГК "Нафтогаз Трейдинг"

3.2 ТОВ ГК "НафтогазУкраїни"

Керівник  суб'єкта господарювання (П. І. Б.)

Виконавець (П. І. Б.)

Телефон: 

___________

ІНФОРМАЦІЯ

 суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки щодо формування ресурсу  природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

Вартість  

природного газу, 

поставленого у 

звітному періоді

Респондент:

Суб’єкт господарювання:

(найменування)

Місцезнаходження:

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, 

№ будинку/корпусу, № офісу)

Рівень оплати 

№ з/п Показники

Загальний борг 

за природний 

газ на 

початок місяця 

Об'єм/обсяг 

постачання 

природного

 газу  у звітному 

місяці

Ціна природного газу Оплачено за природний газ 

Електронна пошта:

 ____________



Додаток 10 

до постанови НКРЕКП 

02.04.2022 № 365

за місяць року

без ПДВ                    з ПДВ загальний 

 минулих років, 

крім боргу 

поточного року

усього у 

звітному 

місяці 

за поточний 

місяць

за борги 

минулих 

років

загальний 
за поточний 

місяць

 минулих років, 

крім боргу 

поточного року

за 

поточний 

місяць

за 

поточний 

рік

за минулі 

роки

(од.) (тис. м
3
)

(грн за 

тис. м
3
)

(грн за 

тис. м
3
)

(тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) % % %

1.

Реалізація природного газу 

постачальникам природного газу  

(розшифрувати кожного Постачальника):

1.n. …

х

Керівник  суб'єкта господарювання

(П. І. Б.)

Виконавець

(П. І. Б.)

Телефон: 

___________

ІНФОРМАЦІЯ

 суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки щодо забезпечення реалізації природного газу за договорами з 

постачальниками природного газу побутовим споживачам 

Респондент:

Суб’єкт господарювання:

(найменування)

Електронна пошта:

 ____________

Борг за природний газ  на кінець звітного 

місяця
Рівень оплати 

Місцезнаходження:
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа 

тощо, 

№ з/п Показники

Кількість 

постачальників 

природного 

газу

Об'єм/обсяг 

постачання 

природного

 газу  у 

звітному 

місяці

Борг за природний газ на початок 

звітного місяця
Ціна природного газу 

Вартість  

природного газу, 

поставленого у 

звітному періоді

Оплачено за природний газ 



Додаток 11 

до постанови НКРЕКП 

02.04.2022 № 365

за місяць року

без ПДВ                    з ПДВ загальний 

 минулих років, 

крім боргу 

поточного року

усього у 

звітному 

місяці 

за поточний 

місяць

за борги 

минулих 

років

загальний 
за поточний 

місяць

 минулих років, 

крім боргу 

поточного року

за 

поточний 

місяць

за 

поточний 

рік

за минулі 

роки

(од.) (тис. м
3
)

(грн за тис. 

м
3
)

(грн за 

тис. м
3
)

(тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) % % %

1. х

1.1. х

обсягу нормативних втрат та виробничо-технологічних 

витрат
х

обсягу втрат, зумовлених воєнними діями та понесених у 

зв’язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних 

кризових ситуацій

х

обсягу понаднормованих втрат та виробничо-технологічних 

витрат
х

1.2.

1.2. 1.

1.2. 2.

1.2. 3.

1.2. 4.

1.2. 5.

Керівник  суб'єкта господарювання

(П. І. Б.)

Виконавець

(П. І. Б.)

Телефон: 

___________

суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем та забезпечення постачання природного газу окремим споживачам (як постачальника 

"останньої надії")

Електронна пошта:

 ____________

Борг за природний газ  на кінець звітного 

місяця
Рівень оплати 

1.1.n.

…(Операто

ри ГРМ, 

розшифрува

ти кожного)

в рамках покладених спеціальних обов'язків для  забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу  операторам ГРМ у розмірі нормативних, 

понаднормованих втрат та виробничо-технологічних витрат, втрат, 

зумовлених воєнними діями та понесених у зв’язку із 

запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій, усього, у 

тому числі:

Продаж/постачання природного газу, усього, у тому числі:

як "постачальника останньої надії", усього, у тому числі:

побутовим споживачам

бюджетним установам

споживачам, які не належать до категорії побутових споживачів та 

виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності 

держави згідно затвердженого переліку

інші

ТКЕ

ІНФОРМАЦІЯ

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № 

будинку/корпусу, № офісу)

№ з/п

Кількість 

споживачів

Об'єм/обсяг 

продажу/постачанн

я природного

 газу  у звітному 

місяці

Ціна природного газу 

Вартість  

природного газу, 

поставленого у 

звітному періоді

Борг за природний газ на початок 

звітного місяця
Оплачено за природний газ 

Респондент:

Суб’єкт господарювання:

Показники

(найменування)

Місцезнаходження:



Додаток 12 

до постанови НКРЕКП 

02.04.2022 № 365

за місяць року

без ПДВ                    з ПДВ загальний 

 минулих років, 

крім боргу 

поточного року

усього у 

звітному 

місяці 

за поточний 

місяць

за борги 

минулих 

років

загальний 
за поточний 

місяць

 минулих років, 

крім боргу 

поточного року

за 

поточний 

місяць

за 

поточний 

рік

за минулі 

роки

(од.) (тис. м
3
) (грн за тис. м

3
) (грн за тис. м

3
) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) (тис. грн) % % %

1.

Постачання природного газу побутовим споживачам, 

усього, у тому числі :

1.1. закупленого у ТОВ ГК "Нафтогаз Трейдинг" х

1.2. закупленого у інших постачальників х

Керівник  суб'єкта господарювання

(П. І. Б.)

Виконавець

(П. І. Б.)

Телефон: 

___________

Електронна пошта:

 ____________

Борг за природний газ на початок 

звітного місяця

Респондент:

Суб’єкт господарювання:

(найменування)

Місцезнаходження:

№ з/п

Кількість 

споживачів

ІНФОРМАЦІЯ

про діяльність з постачання природного газу для потреб населення

Показники

Рівень оплати 

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, 

№ будинку/корпусу, № офісу)

Борг за природний газ  на кінець звітного 

місяця
Оплачено за природний газ 

Вартість  

природного газу, 

поставленого у 

звітному періоді

Об'єм/обсяг 

постачання 

природного

 газу  у 

звітному 

місяці

Ціна природного газу 


